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în competițiile continentale de handbal mascul in

TREI ECHIPE ROMANEȘTI CALIFICATE
IN SFERTURILE DE FINALA

Sezonul competitional international ofidal 1988 al echipelor masculine de handbal s-a încheiat cu 
un bilanț foarte bun : trei echipe s-au calificat in sferturile de finală ale competițiilor continentale: 
Steaua în C.C.E., Dinamo București in Cupa Canelor si Politehnica Timișoara In Cupa I.H F. 
Bilanjul putea fi și mai strălucit dacă H. C. Miniur Baia Mare nu rata calificarea. în sin
gurul meci tur-retur ia care a participat în actuala ediție a Cupri LH.F.

Cupa Campionilor Europeni

DAR SI DEVIZA CELOR 2360 DE ELEVI9 * -
Elevii de 

din Capitală 
canța de iarnă, mai 
ca orieînd pe terenurile și în 
sala de sport ale acestei uni
tăți de învățămînt fruntașă pe 
Sectorul 2. O comisie anume 
desemnată coordonează • activi
tatea clubului de vacanță, pro- 
gramînd tot felul de întreceri 
și jocuri distractive, trimițînd 
pe arenele școlilor .învecinate 
primele garnituri de handbal, 
volei și tenis de masă, iar la 
cerere, expediind către cabane 
grupurile de elevi însoriși pen
tru acele tabere ce și-au pro
pus să continue, totuși, cursu
rile. Cursurile de schi, se în
țelege. Comisia, ca orice comi
sie care se respectă, are 
și subcomisii — aleâtuite tot 
din profesori și elevi — meni-

la Școala nr. 56 
sînt acum, în va- 

prezențl

te să desemneze arbitrii să 
însereze rezultatele la „coltul 
sportiv", să inițieze diferite 
concursuri între orele 12 și 
13. E intervalul de timp cînd 
organizatorii cer time-QUt spre 
a se întrece pe uh teren de 
sport sau altul. Vacanța de 
iarnă e binevenită pentru toți!

La Școala nr. 56 s-a făcut 
dintotdeauna sport, o promoție 
de talentat! sportivi; a adus lo
cul I pe țară la handbal ju
niori, o alta a primit cele mai 
frumoase trofee gravate cu în
semnele Daciadei, școala ca a- 
tare fiind distinsă, nu o dată, 
cu diploma de merit pentru

Vasile TOF4N

(Continuare în pag. 2—3) ;

în „Cupa Decebal14, la tir cu arcul,

STEAUA-CU UN POTENTIAL RIDICAT
VIZEAZA

Marian Miricâ (Steaua) 
■a depășit adversarul 
rect incercir.d si-l in- 

ri si pe portarul echi
pei I.F. Kolding 

Eduard ENEA

valorile 
și mon- 
continuă 

puteau 
deci.

FAZELE SUPERIOARE
sezon in-Frumosul sfîrșit de 

ternațional coincide cu a patra 
victorie consecutivă a forma
ției fanion. Steaua, în com
petiția continentală supremă 
„Cupa Campionilor Europeni". 
Iată, deci, că echipa noastră 
campioană, sub bagheta harni
cilor antrenori Radu Voina și 
Ștefan Birtalan, a depășit tu
rul preliminar și optimile de 
finală. învingînd și in depla
sare echipele Halik Bankasi 
Ankara și I.F. Kolding, din 
Danemarca, și s-a calificat în 
sferturile de finală.

Este, oe-i drept, o perfor
manța previzibilă, pronosti
cată de cei mai mulți dintre 
iubitorii handbalului. La baza 
acestor aprecieri optimiste 
stăteau tocmai atuurile steliș- 
tilor : valoare ridicată a fie
cărui component al formației 
de bază și a primilor înlocu
itori, ei fiind (în lmii mari) 
component! ai - primei noastre 
reprezentative, forța atacului, 
în care Vasile Stingă, Marian 
Dumitru sau Dumitru Berbece 

orice 
cum 

echi- 
di-

șînt „piese" temute de 
echipă din lume, la fel 
puterea de ansamblu a 
pei bucureștene nu oferă 
nainte nici unui partener mo
mente de liniște, mai ales în 
competiții internaționale ofici
ale.

întâmplarea a făcut ca și e- 
chipele pe 
Steaua să 
cea turcă,

temice. cum
handbalului european 
dial sînt intr-o 
schimbare, surprizele 
să apară orieînd. Este, 
cu atit mai promițătoare califi
carea echipei Steaua in sfer
turile de finală ale celei mai 
importante competiții conti
nentale, cu cit componenții de 
bază ai formației sînt în ace
eași postură și ai naționalei, 
al cărei virf de formă trebuie 
să fie în a doua jumătate a

CINCI NOI RECORDURI NAȚIONALE
competiție de 

„Cupa Decebal", 
Ani- 

>asa sală a aso-

Tradiționala 
tir cu arcul 
organizată de Minerul 
noasa in fn_____ ___ __
ciației. a încheiat sezonul, in 
întrecere fiind reaKzate cinci 
noi recorduri na.ionale indoor 
Ia seniori si senioare. Prota
goniști : multiplul nostru cam
pion si recordman Victor Stă
nescu (Petrolul Ploiești) care, 
la 2x18 m (cu 576 p). 2x25 m 
(cu 574 p) și la dublu FITA 
(cu 1150 p). a depășit prece
dentele performanțe, și Diana 
Nicolaeseu 
adaugă la 
recorduri : 
înregistrat

(Olimpia). care iși 
palmares alte două 
la 2x25 m. unde a 
562 p. și la dublu 

FITA. unde a fost notată 
1129 p.

REZULTATE, individual, 
niori : 1. V. Stănescu 1150 _ 
2. Adrian Călin (Voința Satu 
Mare) 1131 o. 3. Dumitru Jega 
(Minerul) 1071 n ; senioare : 1. 
Diana Nicolaescu 1129 p, 2.

CU

se-
P.

Aurora Chin -Matei (Steaua) 
1107 d. 3. Eva Lancz (Voința 
Satu Mare) 1044 p : juniori I :
1. Rocco Furdui (Minerul) 1076' 
p. 2. Zoltan Poți (Voința Satu 
Mare) 1015 d. 3. Andras Janko 
(I.M.P. Sf. Gheorghe) 985 p ; 
junioare I : 1. Csilla Szabo 
(Voința Satu Mare) 1936 p,
2. Claudia Cesovan 986 o. 3. 
Mădălina Lungu 969 p (am
bele. Minerul) : juniori II : 1. 
Florin Ignat (Minerul) 999 p, 
2. Laszlo Olah (I.M.P. Sf. Gh.) 
856 p. 3. Leonte Brescan (Mi
nerul) 746 p ; junioare II : 1. 
Gianina Durdui 943 p, 2. Elena 
Cioantă 777 d. 3. Laura Ovreica 
604 p (toate. Minerul); echipe, 
seniori : 1. Voința 
3203 p. senioare : 
București 2903 
1. Minerul 2825 
1. Minerul 2879 
1. Minerul 2219
1. Minerul 2324 
Aurel

Satu Mare 
1. Olimpia 
juniori 
junioare 
juniori 
junioare

I: 
I: 
II 3 
II :

D.
P,
P. 
P.

______  -t». .
SECELEANU. coresp.

Cupei F.R. Ru8b,u 0 ATENȚIE sporită, un prilej

DE A TESTA NOI VALORI PENTRU PERFORMANTA

care le-a întîlnit 
nu fie, mai ales 
dintre cele mai pu-

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

Cupa I. H. F,

TIMIȘORENII ȘI-AU ONORAT
CARTEA DE VIZITA...

Neîndoios, alături de Dina
mo București, Politehnica Ti
mișoara este și ea una dintre 
performerele cupelor europene 
la handbal masculin. Formația 
timișoreană a reușit ca, în în- 
tîlnirile cu semifinalista de a- 
nul trecut a Cupei I.H.F., e- 
chipa elvețiană TSV St Ot
mar, să se impună în ambele 
manșe, la aceeași diferență 
(21—18 la Timișoara și 20—17 
la St. Gallen) și să obțină ast
fel calificarea în sferturile 
Cupei I.H.F. Pentru cei care 
au urmărit desfășurarea pri
mului joc, din sala Dacia, suc
cesul în deplasare nu este sur-

prinzător întrucît, așa cum am 
menționat și în cronica meciur 
lui, elevii antrenorilor Con
stantin Jude și Roland Gu- 
nesch au fost la cîrma jocului 
în majoritatea timpului, ei de- 
monstrînd, mai ales la începu
turile de repriză, că știu să se 

— apere excelent și să atace e- 
ficient. Cel mai bun exemplu 
în acest sens: între minutul 
1 și 22 au primit numai 2 go
luri, înscriind însă adversari-

loan NOVAC

(Continuare in nan. a 4-a)

Azi, în „Cupa României14

MUREȘUL
Astăzi, la 

Sporturilor

TIRGU MUREȘ - ȘTIINȚA BACAU (f)
ora 17,30, in 

din Tîrgu Mureș, 
are loc prima manșă din 
„optimilor1* de finală ale , 
României44 la handbal feminin, 
dintre Mureșul Tîrgu Mureș și 
știința Bacău. Esfe, după cum 
se știe, restanță din această fa
ză a Cupei, cele două formații 
fiind angajate în întrecerile cu- 

ambele obți- 
unor

Sala celor
oadrul 
„Cupei

pelor europene, _____
nînd succese în compania 
partenere din Turcia.

Cit de important este ____
meci, ca și cel ce se va disputa 
duminică, la Bacău, o știu com-

acest

ponenlele șl suporterii 
două echipe, gazda de astăzi fi
ind campioana en-titre și deți
nătoarea trofeului, hotărîtă să-si 
apere șansa în actuala ediție a 
Cupei, în timp ce băcăuancele, 
de 4 ori clștigătoare ale „Cupei 
României", sînt darnice, la rîn- 
du-le, să reintre în posesia el. 
Așadar e de așteptat o partidă 
de înalt nivel, in pofida oboselii 
acuzate de 
toare, mai 
sită acasă 
Istanbul.

cele două competi- 
ales de Mureșul, so- 
marți seara de la

• Rezultate anticipate, dar ți unele 
provincie, solicitați intr-o mai mare măsură ; notații încurajatoare 

chiar ți la adresa proaspeților cavaleri ai fluierului

„Cupa F. R. Rugby", cea 
de a doua competiție autoh
tonă a sportului cu balonul 
oval, care a angrenat în între
cere toate formațiile* divizio
nare A (din ambele serii va
lorice) a ajuns la finele 
rulai. Incontestabil, o 
mai reușită pe planul 
jării formațiilor participante 1 
a multor jucători.' Din păcate. torul., 
unele partide s-au disputat în 
cursul săptămînii — diminea
ța — într-un anonimat total! 
Multe echipe și-au- testat cu 
acest prilej o -serie de sportivi 
susceptibili de titularizare, al
tele au căutat să verifice po
tențialul altora pe cale de a 
împrospăta loturile respective ; 
mai ales în cazul celor care 
vizează promovarea în primul 
eșalon al rugbyului nostru.

Rezultatele — in cele trei 
etape disputate — au fost în 
general cele anticipate. Formați-

surprize • „Centralii* din

tu-r 
ediție 
anga-

ile din seria I valorică și-au reli
efat din plin tehnica și strate
gia jocului, plusul de experi
ență a unor jucători. Cazul 
Farului Constanța, care s-a 
desprins, în fiecare etapă. Ia 
diferențe categorice, deținînd 
și recordul competiției, „ cu 
un 88—0 în fața unei al!e for
ma ții de pe Litoral, Construe-:

Disputa oea mai echilibrată 
s-a evidențiat, însă. în rîndul 
formațiilor din' seria a 3-a va
lorică, în trei partide scorul 
rămînind egal (Universitatea 
16 Februarie Cluj-Napoca — 
Metalurgistul Cugir 8—8, 
C.F.R. Constanța — Construc
torul Constanța 6—6 și Olim
pia P.T.T Arad — I.A.M.T. 
Oradea 12—12). N-au lipsit 
nici rezultatele-surpriză : Uni
versitatea 16 Februarie a în
trecut pe Știința Petroșani

(28—7, după ce studenții din 
Valea Jiului au condus la pa- 
uză cu 7—6), iar Contactoare 
Buzău a pierdut, pe teren pro
priu, in fața Rulmentului 
Bîrlad (7—9; echipa moldovea
na conducînd și în prima par
te a întrecerii cu 9—4 !), după 
cum n-a lipsit mult ca CSlî 
Sportul Studențesc să părăsească 
învinsă 
partida 
10, dar
pentru „ . .„ _. t... ..
semnul ; echilibrului s-ăii,, aflat 
și alte partide (Petrochimistul 
Pitești * ' 
20—11,

terenul din Tei, în 
cu Mașini Grele : 13— 
10—7 înainte de pauză 
„XV'-le I.M.G.B. Sub

Frumuscfea zilelor de vacantă sporește atunci cină elevii, be
neficiarii acestei prime recreații a anului școlar, intilnesc peisaje 
ca acela din imaginea noastră, surprinsă la Cristian în Bucegi. 
Un peisaj specific de iarnă, condiții excelente pentru practicarea 

celui mai îndrăgit sport al sezonului alb, schiul...
Foto : Aurel D. NEAGU

- Energia București 
_ I.A.M.T. Oradea—Știin

ța CÎEMlN Baia Mare 16—20), 
în timp ce într.-un (singur) 
meci. Rapid București — C.F.B. 
Brașov, oaspeții nu: s-au pre
zenta"..._______ ,

Și încă o subliniere pe Care 
dorim să o facem : prezența 
mai numeroasă a „centralilor11 
din provincie la meciurile din 
„Cupă", cu notații pozitive 
pentru V. Chirondojan. C. 
Stanca. Octavian lonescu și 
Gh. Stoica — toți din Constan- 

StoiCa Manca—Sibiu. M. 
Căîdăraru —■ 

Buzău, 
altele 

mai ti- 
fluierului" 

Cluj-Napoca 
Craiova. E 
că prestația 
Capitală (P.

FI. Dudu, 
G.

ta,
Popa și Gh.
Iași. N. CaJoianu — 
D. Costea — Brașov, 
incuraiatoaio pentru 
nerii „cavaleri ai 
I, Bărnuțiu din 
și C. Toană din 
de Ia sine înțeles 
unor arbitri din 
Soare, M Galanda.
AI. Pavloviei, I. Vasilică, 
Petrescu etc) s-a înscris, de 
asemenea, în contextul reuși
tei competiției.

Pînă la returul ..Cupei F.R. 
Rugby" (programat în pri
măvară), în fruntea seriilor 
se situează următoarele echi
pe : I — C.S.U Sportul stu
dențesc; II — Dinamo Bucu
rești ; III — R.C. Gri vița Ro
sie ; IV — Politehnica Agro
nomia lași ; V — Farul Con
stanța ; VI — Rulmentul Bîr- 
lad ; VII — Știiata Petroșani ; 
VIII — Știința CEMIN Baia 
Mare.

Tiberiu STAMA



După campionatele nafionale de juniori] la popice
* ' ' ' ' ' ’ ' ' " ' - . ; .ț

DOAR UNII SELECȚIONABILI AU CONFIRMAT
Campionatele Naționale de 

junioare și juniori, Ia indivi
dual și în proba de perechi, 
desfășurate la Odorhei și Tg. 
Mureș, au constituit 
prilej de verificare i 
sportivi în vederea 
luna mai a anului

Să ne oprim mai 
dorhei. Titlul de 
pe anul 1988 a fost 
Liliana Băjenaru (Voința Bucu
rești), eleva antrenoarei Cris
ta Szocs dovedindu-se, prin 
prestații și rezultate, cel mai 
bun produs al sportului popi
celor, ea fiind promovată și în 
lotul senioarelor. Dar, nu toa
te „veteranele" lotului de ju
nioare au fost la înălțimea ce
rințelor : Elena Pușcașii. Cris
tina Prigogel, Maria Krecen- 
ski, Katalin Lukacs, sportive 
încercate în multe întîlniri in
ternaționale, au ratat neper- 
mis la aceste finale, dovedind

t un bun 
a tinerilor

C.M. din 
viitor.
întîi la O- 
campioană 
cucerit de

insuficiență în pregătirile de 
la club. In schimb, Constanța 
Nuță, Daniela Rolea, Mariana 
Halalai și-au confirmat buna 
pregătire, obținînd rezultate 
competitive.

Un capitol aparte îl consti
tuie valul tinerelor, care au 
trecut cu mult peste valoarea 
lor cunoscută. In această ca
tegorie dăm doar două exem
ple, mai mult decît edifica
toare : Florentina Dumitru și 
Lica Ștefan. Prima concurentă 
a cîștigat totul, cum se spu
ne — respectul gazdelor, bătă
lia cu particularitățile pistelor 
(reușind un excelent 488) și 
titlu! de campioană (nescontat) 
în 
de 
ca 
de 
tehnică in lansarea 
ratind cu puțin 
la individual. Refer

proba 
colega 

Ștefan 
luptă.

de . condițflle de joc existente, o- 
pinăm că nu au creat prea 
mari probleme jucătoarelor, 
singura deficiență fiind spațiul 
mic de încălzire a sportivelor 
înainte de meci.

La Tîrgu Mureș, în competi
ția băieților, rezultatele au fost 
îmbucurătoare în general, 
multi dintre juniori arătind 
poftă de joc. Și aici lupta 
pentru titularizare este strînsă, 
popicari ca loan Ruge și Liviu 
Ghiță pruncind mănușa" ce
lorlalți pretendenți la tricoul 
naționalei. Și-au demonstrat 
încă o dată experiența cornpe- 
tițională Istra. Bor ți Nîcolae 
Lupu, elemente de bază ale 
cluburilor lor (Ele
Tg. Mureș și Voir.ța București) 
și ai lotuljî. Ne așteptam mai 
mult de -a Marius Ghețea, 
Valentin Breban, Oridiu Zlotu, 
toți aflați in vizorul selecțio- 
neriirr. dar aceștia au tratat 
cu ușurință timpul afectat 
prvgâuri> pentru aceste finale

laureați-

treș

ACTUALITĂȚI DIN ȘAHUL BUCURESTEAN I
I -
I CIN

Liliana Băjenaru (Voin
ța București) și răspla
ta muncii sale : titlul de 
pioani națională la indi

vidual junioare

• Ultimele trei runde ale 
Diviziei municipale .(programa
te în cadrul unui mini-turneu 
de 4 echipe : I.T.B. Spartac, 
C.E.F.I.N.. Mecanică Fină) au 
stabilit campioana Capitalei pe 
echipe mixte a anului 1988. 
Aceasta este formația I.T.B., 
cane de-a lungul anului a fo
losit un lot mare, omogen și. 
mai ales, valoros. Din lot au 
făcut parte marii maeștri Fio-, 
rin Gheorghiu și ’ Margareta 
Teodorescu, maeștrii internațio
nali Mircea Pavlov, Iuliuș Ar
mas, Dan Bărbulescu, Viorica 
fonescu, Rodica Reicher, Parik 
Stefanov, maeștrii F.ID.E. Ema
nuel Reicher (căpitanul echi
pei). Mădălina Stroe si candi
datul de maestru Romeo 
Pe locurile următoare 
clasat Spartac. Mecanică 
și C.E.F.I.N. (din totalul 
de echipe).

în Campionatul municipal pe 
echipe mixte, al Capitalei în 
-cest an (112 înscrise în cele . 
4 categorii) au mai ocupat 
locuri fruntașe Radio TV 
Sănătatea II în categoria

Spartac II. C.E.F.I.N, II. 
I.S.P.I.F., I.C.P.G.A. în cate
goria B si Mecanică Fină In 
Divizia de tinenet-speranțe. 
Campionatul Capitalei de cali
ficare pentru Campionatul Na
țional s-a încheiat cu Regio
nala C.F.R. Argus, Armata și 
Electra pe primele locuri.

J. GONGU — coresp.
I

Milu. 
S-au 
Fină 

de. 24

Term! 
. cu un 

văr“, V 
demonst 
echipă 
lată înC 
de fotb 
mentulu 
lor A. . 
gînd cla 
87 și 1£

I• In sala Clubului Central 
din strada Oțetari se desfășoa
ră în aceste zile cea de-a Il-a 
ediție a finalei Campionatului 
Național de go. Arbitrul con
cursului. George Stihi, a sta
bilit următoarea _ ;__
tabelul întrecerii : Sergiu Iri- 
mie (Brașov 
anul trecut). Lucrețiu 
(Brașov). Radu Baciu (Bucu
rești). Mihai Bîscă (București). 
Raimond Dragomir (Tirgu Ocna), 
Sorin Gherman (București), 
Valentin Urziceanu (Bucu
rești). Cristian Cobe?; (Vatra 
Doinei). în clasamentul inter
mediar conduc Lucrețiu Calotă 
și Raimond Dragomir. cu cîte 
două victorii.

ordine pe

campionul de
Calotă

I
I
I
I

3

F.C. ' 
Tg. I 
și Un

Si 
A.

LA ȘCOALA Nr,
rU.-wrj iin oaa >)

LA HOCHEI

Cuplul junioarelor Florentina Dumi
tru șt Mirela Rotaru (Olimpia Bucu
rești) cișiigâtor nescontat, dar pe de

plin meritat

Foto : S. HADNAGY — Odorhei

[
POT FI HOTARITORI

PRIMII PAȘI

Procedee de urcare

schiuri, unul 
celăralt spre

ți picio- 
întoarce-

I
Poziția de bază (din prof-il ți din față) *

^Întoarcere în evantai

* — >

56 DIN CAPITALĂ

I
I
I
I

Culce 
cîte 3 
— cit

jocur 
C. S<
Ian,
Pave:

activitatea de educație fizică 
ș> sport. Jzbînda- e numele, 
dar și deviza asociației spor
tive de la »56", cu 27 de clase, 
cu 27 de responsabili sportivi: 
silitori, ambițioși, organizatori 
de serat rec ut. I-am văzut la 
cor-feriața de dare de seamă 
ți alegeri a asociației sporti- 
ve. Aveau dreptate — iniția
tiva șâ organizarea trebuie lă 
fie mere, pe podium. Ch iar 
tsau mal ales) în vacanța sco-

PROGRAMUL RESTANȚELOR
ÎN DIVIZIA A

poc «duce

Iată programul: 23 decem
brie, de la ora 1339 DINAMO 
— DUNĂREA, iar de la ora 
1630 STEAUA — VIITORUL ; 
2* drrrmbiic, de la ora 1330 
STEAUA — VIITORUL. iar 
de la era 16.30 DINAMO — 
DUNĂREA : r S a decem
brie. de la ora 17 DINAMO — 
STEAUA.

Iară dc iarnă ! De aici și suc
cesul clubului de vacanță, în- 1 
drumat permanent de colecti- . 
vul profesorilor catedrei de e- 
ducație fizică Gabriela Vlădi- I 
că, Veronica Selin, Alexandri
na Grunevici, Murioara Alde- I 
șiu. Constantin Alexandrcscu. | 

Apropo de performanțele e- 
ehipelor noastre de handbal fh I 
cupele europene: la Școala 56 
handbalul e sport prioritar, cu 
Iulian Aldea și Paul Jemna , 
promovați la C.S.Ș. nr. 2, cu 
multe alte echipe înscrise în I 
campionatul asociației sportive. 
Handbalul, așadar, e prioritar, I 
dar volei... joacă toată lumea! | 
Unii . la Dinamo (bunăoară, 
Cristina Aldea), cei mai mulți, l 
insă, în formațiile claselor res
pective. Profesorul de engleză 
Radu Zeno e în comisia de . 
fotbal, maistrul instructor Pe
tre Tudose e în comisia de I 
șah, directoarea școlii, prof. 
Aurelia Păunescu, și directoa- i 
rea adjunctă, învățătoarea | 
Niculina Lacbe, nu sînt în 
nici o comisie sportivă : sînt 
peste -tot! Normal, 2360 de e- 
tevi, plus planul de dezvoltare * 
al A-S. .Jzbînda", care preve
de la punctul 1 cuprinderea 
tuturor școlarilor în activitatea 
dc educație fizică și sport.

I
I
I
I
I
I
I
I
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că dista 
Steaua 
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vedwb, 
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mai că 
pentru

^TAINELE

Cu riscul de a vă dezamă
gi trebuie să vă spunem că 
măiestria, indeminarea nu se 
obțin nici ușor, nld repede. 
De aceea vă prevenim că tre
buie să aveți răbdare... eu 
dumneavoastră înșivă. Prima 
senzație a începătorului esse 
stlnjeneala. iscată de noile 
accesorii : schiuri șl bastoa
ne.» și de folosirea lor. E- 
lîminanea acestei senzații 
poate începe chiar de acasă 
— înainte de plecarea la 
munte— prin imbricarea e- 
chipamentulul pentru acomodare.

Primii pași ; Alegeți un te
ren plat. Inchipuiți-vă eă 
nu aveți schiuri la picioare 
și Pășiți normal, dar cu pași 
mai mari ca de obicei. Veți 
observa că e obositor să tot 
ridici schiurile și e mai u- 
șor ca ele sâ alunece pe ză
padă. înaintați prin aluneca
re ritmică de pe un picior 
pe altul, cu sprijin pe basto
nul opus.

Schimbarea direcției : cea 
mal simplă este repetarea 
unor pași succesivi miei, la
teral, cu distanța mai mare 
a vlriurilor schiului. Repeta
rea (pe Ioc) a pașilor laterali 
conduce la o întoarcere de 
180 de grade. Mai complicată 
este întoarcerea In evantai : 
stînd normal pe schiuri. Be 
răsucește bustul spre dreap
ta. se ridică bastoanele șl se 
*--- ■ — - oe

spre 
cozi.

Înfig In spate, dincolo 
ambele ---- '
vîrfurt, __ ___
Sprijinit bine pe bastoane se 
ridică vîrful schiului drept 
Intr-o mișcare de evantai — 
trecînd prin verticală — spre 
a fi așezat paralel șl apro
piat de coada schiului sting, 
dar în sens contrar. In con
tinuare se apropie 
rul sting, reallzînd 
rea de 180”.

Urcușul : Pașii de urcuș — 
pe o pantă slab înclinată — 
se aseamănă cu mersul pe

plat, cu deosebire, că bus
tul este mal aplecat, Ser.ss- 
ch‘J ușor Eexap, iar banns- 
arie iafipte înapoia legaturi
lor.

Vreușul fa turti,! se 
practivă pe pante mai inch
oate. Este un urcuș (treci, 
pe Bma pama, eu rirturile 
achluriroe Oesfăc-rie șl eu 
contact eu ti pad a pe mucM- 
De Interioare ale xcblurilor. 
Sprijin eu podul palmei, cu 
bastoanele înfipte muK îna
poia legăturilor. Se poare ur
ca panta și prin pași laterali 
adăugau. păsirind schi urile 
orizontale spre a nu alcseca 
înainte sau înapoi Sprijin 
solid în bastoane.

Coborirea. In schi nu exis
tă poziții fixe. Există atitu
dini. momente, poziții în per
manentă căutare a echilibru
lui, în mișcare. A sta corect 
șl echilibrat pe schiuri în
seamnă a avea schiurile pa
ralele, egal încărcate, depăr
tate la 15—2» cm ; corpul 
drept, înalt, cu articulațiile 
genunchi, glezne și șold ușor 
flexate. Bustul completează 
imaginea printr-o ușoară în
clinație pe bazin. Umerii re
laxați, brrțele ușor îndoite, 
așezate înaintea șoldurilor (și 
in lateral) ținind bețele orien
tate oblic spre înapoi. Esen
țial este ca poziția să rămină 
relaxată, naturală, cit mai 
aproape de firesc. Și acum, 
porniți ! Oriclt v-aț! strădui, 
tot veți cădea 1 încercați să 
cădeți spre spate sau pe o 
parte, de preferință spre deal. 
Orice crispare, orice efort de 
a evfta....... inevitabilul" este
de prisos. Așa că, ridicațl-văt

CsasBM Manicăpal București pentru educație fizică și sport, 
impreimă eu c«Jt»n«--zl manie, oal pentru activitatea ideologică 
gi poiătleo-edueBfrv*. organizează vineri 23 decembrie a.c., 
orele X2. la sala Dalles, to cadrul programului de pregătire 

-.de’. Scgxă a cadre?; r de corxîucer: din domeniul 
acet-itățu Ce educație fizică ș; sport din Capitală, expunerea- 
dezbetere :

Jszoeia milenară a poporului rnmin. tonta necurmată pentru 
aftrmare* ființei proprii, pentru libertate socială și națională, 
pentru tedepeadență și uniune. Profundele transformări revo
luționare din anii construcției socialiste ; etapele procesului 
de edificare fi dezvoltare a noii orindniri ta România".

în cadrul activității — care va fi condusă de prof. univ. 
<tr. Gb. I. lontță — vor lua cuvîntul conducători șl propa
gandiști ai unor unități sportive din Municipiul București.
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Una din -cele mai 
avantajoase tra
geri ale anului!
• 126 de numere, 
în cadrul a 12 ex
trageri „legate", cu 
posibilitatea de a 
se cîștiga și cu 3 
numere din 20 ex
trase ! • 21 cate
gorii de cîștiguri !
• Biletele de 25 
de lei participă la 
toate extragerile!
• Ultima zi de 
participare, sîm- 
bătă, 31 decembrie
• Fiecare bilet 
poate fi un origi
nal și plăcut dar 
de revelion I
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Dar țineți minte : Așezați în- | 
totdeauna schiurile paralel, '

X

prof. Mihai BARĂ X ■ 
prof. Mihai M. BARĂ |

X

de-a curmezișul pantei și cu 
ajutorul mîinll sau bastonului 
din deai, ridicați-vă I

prof. Mihai BARĂ

b

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 21 DECEMBRIE 1988. Ex- 
țragerea I : 21 4 24 15 27 18; 
Extragerea a II-a: 23 2 45 44 
34 20. Fond total dc cîștiguri: 
632:445 lei, din care 43.174 lei 
report la categoria 2.

OS CÎȘTIGUR1EE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 11 DECEMBRIE 1SSS. FA
ZA I, «at, 1 : 1 variantă 180% — 
autoturism „dacia 1306“ (70.000

lei) $} t 23% â 17.50« Iei; est. 2: 
1 180% a 20.<09 iei (din care, la 
alegere, o excursie de 2 locuri 
în R.D. Germană șl diferența in 
numerar) șl 11 23% a 0.272 lei; 
cat. 8: « 100% a 7.5*1 lei (din ca
re o excursie de 1 loc in R.D. 
Germana șl diferența în nume
rar) și 13 35% a 1.038 lei; cat. 4: 
46,25 a 1.183 lei; cat. 5: 03,50 a 
061 lei; est. 4: 525 a 100 lei; cat. 
1 : 6.475 a 40 lei. faza a n-a, 
cat. B: 2 100% a 31.136 Ici (din 
care, la alegere, o excursie de 2 
locuri în R.D. Germană și dife
rența în numerar); cat. C : 12,35
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ivizionarele A la jumătatea întrecerii

OAREA NU AȘTEAPTĂ NUMĂRUL ANILOR
UN TREN
PIERDUT...

pe locul 3,
7 la „ade- 

bureștl mai 
Ltă că e o 
a", interca- 
Eă „mașini 
ntea clasa- 
pivizionare- 
mă, adău- 
p din 1986/ 
irește, fru-

s-au încadrat din mers in me
canismul echipei (îndeobște D. 
Daniel, Ursea, Coraș șl Cui- 
cear), talentul și mobilizarea 
lor exemplară scurtind la 
maximum obișnujta, în aseme
nea situații, perioadă de tato
nare. Pentru a fi și mai exacți. 
Victoria n-a plătit decît un 
tribut minim „încălzirii motoa
relor", cedînd acasă, in etapa

k 17 10 3 4 46-31 23
late pc teren propriu . 15 (a pierdut 1 p la 
I obținute in deplasare : 8 (cite 2 p la A.S.A. 
I și F.C. Bihor, cîte 1 p la Sp. Studențesc

Iblpel : Coraș 20 de goluri (2 din 11 m) ; 
E (1 din 11 m) ; C Solomon, Damaschin I 
fet. Băliain, V, Cojocaru, To-polinschi, Ursea 
foțelul) — 1 autogol.
Isiți : 19. Mlrea, Coraș. Culcear — cite 16 
L Ursea, Țîră — cîte 15 ; V. Cojocaru, Lalș, 
L 13 ; Nițu, Damaschin I — cîte 12 ; șt. Bă- 
[Ursu — cîte M ; Zare, Uleșan — cite 1 ; 
Fulga — cîte 5.
I echipei : 6,44 : media notelor jucătorilor (pe 
ho jocuri) : 1. .Coraș 7,21, 2. C. Solomon 6,92, 
I mai mari note : 8 (Coraș de 6 ori. C. So- 
f-Ilțu de două ori. Damaschin I o dată).
hbene : 14 (5 suspendări) — 1 jucători (cele 
Inschi, Coraș — cite 3).
Iii : V. Cojocaru (et. a Vl-a).
I de 4 lovituri de la 11 m - 3 transformate 
I una ratată (C. Solomon) ; a tost sancțio- 
l'-uri — 4 transformate, 3 ratate.

de șuturi (158 „acasă1*, 98 în deplasare), 
lo,Brtă' (33 „acasă", 50 în deplasare).

Ipeană (ca- 
rile“ Cupei 
ria repre- 
L* bronz" a 
p toate elo-
gînd. Sigur

Dinamo și 
biiă, Vi do
st de

adați".
în cursa 

șanse (eon-

I, un punct lui F.C. Olt. După 
care traseul ei a devenit tot 
mal lin, echipa prinzînd pu
teri și curaj, îndreptîndu-se 
autoritar către locul 3, care și 
constituie (deocamdată) obiecti
vul ei. Despre saltul realizat, 
între campionatul precedent și 
cel actual, de Victoria pledea
ză grăitor, credem, raportul de 
forțe cu Steaua : de la 0—4 
în primăvară, ba încă pe teren 
propriu la recentul 2—3, înre

>u de culoare deschisă), unul din puternicele 
iei, în plină acțiune. Foto : Nicolae PROFIR
cată lucidă) 
nai departe, 

„azuriilor" 
I favorabilă, 
pinamo și 
și Dinamo) 
din ce în

campiona- 
I reamintim, 
fonică nouă 
, promovat 
rghe Timar) 
r remaniat, 

urmărind 
’ității pînă 
al, s-au do- 
bdite, judi- 
«rte, Florin 
t ca un a- 
ue, „la cra- 
lea Griviței 
jortive Vic- 
, temeinicia 
oblig.-Wii, 

tru atinge- 
nțe, pentru 
or înalte. 
:hizl(ii (Pa
liei, Ursea, 
r și Fulga)

gistrat pe ..Ghencea". Iar cele 
3 puncte acumulate în deplasa
re, nu fac altceva decît să în
tărească afirmația că, de la 
sezon la sezon, Victoria s-a 
fortificat și. scuturîndu-se de 
orice complexe, a țintit tot 
mai sus și a privit tot mai de
parte. Fără să insistăm, se cu
vine să sesizăm aici competen
ța și realismul conducerii a- 
sociației.

Deși a folosit un număr res- 
trîns de jucători (practic, 15, 
celelalte apariții fiind mai de
grabă dictate de accidentarea 
sau suspendarea titularilor). 
Victoria a etalat un stil de joc 
în două variante tactice, lim
pezi și pragmatice. Un stil 
de joc distinct și distins, atît 
în formula cu C. Salomon „li
bero", cît și în aceea, uzitată 
îndeobște spre sfirșitul toam
nei. cu Zare ca ultim apără
tor, prin „eliberarea" lui C 
Solomon și angajarea Iul, în- 
tr-o măsură și mai mare, la 
construcție și, implicit, la o- 
fensivă. Și într-un caz și In 
celălalt,- randamentul a fost cel

IWOfiWEAZĂ
se a 734 lei: 
lei; cat. Fi

FAZA I,
1300" (78.000 

rtlcipantulul 
ln Slobozia, 
cîștlgid de 
toi FHINTU 
La FAZA o 
te 31.133 lei 
taior ȘTPOT 
(ud. Cluj și

DUMITRU DOINA din Uricani, 
Jud. Hunedoara.
• ASTAZl, joi, 22 decembrie, 

este termenul limită pentru pro
curarea biletelor de participare 
cu numerele favorite la ULTIMA 
TRAGERE OBIȘNUITA LOTO 
din acest an care va avea loc 
vineri. 23 decembrie.
• PubMeăm mal jos numele 

marilor beneficiari la ultimul 
concurs Pronosport al anului (18 
decembrie) : cîte 50.0OT lei la ca
tegoria I particlpanțil Ionel Go- 
gcrca din Arad ; Lucian Danclu 

scontat, rod al sudoarel de la 
antrenamente și al ambiției din 
meciuri. Ne-am obișnuit să 
spunem că principala virtute a 
Victoriei e starea ei de spirit, 
superlativa dăruire a jucăto
rilor. Așa e. Pentru a com
pleta însă imaginea, cea a unei 
echipe harnice și unite, se cu
vine să subliniem și un alt as
pect : Victoria a depășit, ba 
încă mai demult, stadiul vo-. 
inței, ea avînd de-acum valoa
re, clasă, anvergură. Pe plan 
intern și internațional. Intrînd 
în detalii, am fi tentați să 
susținem că, dintre comparti
mentele garniturii lui Hala- 
gian și Timar, atacul (46 de 
goluri, al treilea ca producti
vitate) a cîștigat „duelul" cu, 
apărarea (31 de goluri primite, 
locul 10 după tur, la egalitate 
cu Rapid, ocupanta poziției a 
13-a). Statistic, așa e, chiar 
dacă principalul „pu-ncheur" al 
formației se numește Coraș 
(20 de goluri, goigeter de toam
nă alături de Mateuț) și el 
provine din linia mediană. O- 
pinia noastră, dacă ne e îngă
duită. e că tot atacul a rămas 
mai dator echipei. Victoria, 
grație mijlocașilor el foarte 
activi (între care D. Daniel și 
ca „închizător") a construi *, 
imens, dar n-a finalizat în a- 
ceeași proporție. Mai în largul 
său s-a simțit Culcear. pentru 
ca Damaschin f și (cît a ju
cat) Tîră să nu fie mereu la 
nivelul pretențiilor. în rest, 
excelenți în debutul sezonului. 
Cojocaru și Ursea au scăzut 
întrucîtva, după cum, ulterior 
unul start mai slab, Topolin- 
schi și Ursu au terminat cres
cendo. Constanți și extrem de 
utili s-au dovedit Mirea, C. 
Solomon, D. Daniel, firește 
Coraș („redescoperit" pentru 
el și pentru tot fotbalul ro
mânesc) și cei doi portari 
(Nițu mai întîi), piesele de re
zistență ale echipei, oamenii 
care au dus, și au dus bine, 
greul. Un cuvînt de laudă și 
pentru aparițiile, chiar dacă 
sporadice, ale lui Fulga, 17 ani.

Neîndoios, la jumătatea dru
mului din campionat Victoria 
are motive să se declare mul
țumită. Urcușul ei, deși de 
dată recentă (din 1985 divizio
nară A), este unul evident, ba 
am zice chiar pilduitor, putîn- 
du-se revendica, la tinerețea 
asociației (fondată în 1971), ca 
un fenomen Explicabil nu 
prin vreo minune, ci prin 
muncă prin perseverență, prin 
devotament, prin curaj. Pri
vind înapoi cu satisfacție. Vic
toria privește înainte cu spe
ranță. sentimente care ni se 
par. ca să punem punct, fi
rești. normale.

Ovidiu IOANIȚOAIA

„CUPA 30 DtCEMDPlE'*, IA
• A doua ediție a „Cupei 

3# Decembrie" la minifotbal, 
desfășurată tn Sala sporturilor 
din Brașov, a revenit forma
ției Celuloza Zărneșli. care s 
totalizat 7 puncte. Pe» urmȘr 
toanele locuri s-au clasat echi
pele I.T. Brașov, Met rom Bra
șov, Torpedo Zărnești, Răsări
tul Brașov și Textila Prejmcr. 
în afara trofeului oferit de 
organizatori, au primit premii 
Adrian Enceanu (Torpedo) — 
cel mai tehnic jucător al tur
neului. Ionel Dragomîr (I.T. 
Brașov) — ret mai bun portar 
și Adrian Mihai (Metrom Bra
șov) — golgeterul competiției, 
eu 10 goluri marcate. (Carol 
GRUIA — coresp.)
• Un foarte Irreresant tur

neu de minifotbal. dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie", găzdu
iește și Sala sporturilor din 
Piatra Neamț. întrecerea, or
ganizată de Clubul sportiv 
școlar Olimpia, se va desfășu
ra în zilele de 23. 24 și 25 de
cembrie ftn—12 și 12—14 ara). 
Vor participa echipele: C.SJW. 
și C.S.Ș. din Suceava. C.S.Ș. 
șj Sport Club din Bacău, Unl- 

din municipiul Gh. Gheorghlu- 
Dej ; Victor Xonescu din Con
stanța ; Adrian Hfilleenu din Hii- 
șova ; Vaier Creța din Sibiu ; 
Adrian Constantin Turtureenu 
din Suceava; Gheorghe Măldea- 
nu Și Vasillca Roșu din Bucu
rești. Participanții Septlmiu 
Ciolboc din Rlciu (jud. Mu
reș), loan Iute din Timișoa
ra, Dumitru Hanciu din Rm. 
Vîleea și Nelu ltăducă din Bucu
rești, prin cumul de cîștlgurl pe 
același buletin, obțin cîte un 
AUTOTURISM „Dada 1300“ șl 
diferența în numerar. .

Campionatul Republican de juniori la încheierea turului

C.S.Ș. TIMIȘOARA Șl UNIV. CRAIOVA - 
CELE MAI EFICIENTE ATACURI...

• „Duel" pasionant intre Oradea și Bistrița in seria 
o Vlll-a • Campioanele anilor trecuți, în regres • 

Dacia Orăștie și Minerul Cavnic, nici o victorie I
SERIA A V-a

• Seria a V-a este dominai 
de ceîe două unități ale Craiovei, 
Universitatea (antrenor — Auli
că Beldeanu) si Viitorul (prof. 
Dorel Toma). Pe poziția a treia. 
Chimia Km. Vîlcea (Ion Ca- 
targiu). Interesant de sub
liniat din această aerie... oltea
nă : 1. eficacitatea liderului (al 
doilea atac din intre® campiona
tul) și 2. disputa foarte âtrinsâ 
pentru al treilea loc. Li care La 
pane chiar și C.S.S. DrAgișani. 
la prima ei participare m acest 
campionat republican. Nu-și jus
tifică prezența in intrvcere ulti
mele două clasate, eu o compor
tare sub once critică, Dacia O- 
râștie (avînd cea mai rlâbâ. apă
rare, 74 goluri primite, aproape 
6 de fiecare m xri susținut) 
A.S. Paroșeni.

SERIA A Vl-o

1. VNIV. CV. 13 120 1 Gl- 0 M
S.Viit. Craiova U 10 1 t 4 >14 21
J. Chim. Rm. V. 13 9 0 4 32-17 18
4. CSȘ Tg. Jiu 13 90 4 31-10 18
5. Jiul Petroșani 13 7 1 5 20-19 15
S. CSȘ Drâgășani 13 7 1 S U-2S 15
7. Electroputere 12 53 4 18-10 13
S. CSȘ Rm. Vil. 13 5 2 0 19-17 12
9.A.S. Drobeta 12 S 2 5 a-2o 12

10. CSȘ Craiova 13 51 7 14-15 11
11. Min. Molru 13 43 6 27-28 11
12. Pand. Tg. Jiu 13 31 9 27-34 7
13. A.S. Paroșeni 13 1 0 12 15-57 2
14. Dacia Orăștie 13 C 1 12 12-74 1

• C.S.Ș. Timișoara (prut. Tioe- 
riu Brîndescu) este ecnipa care 
a marcat cele mai multe goluri, 
62. Acest atu, de invidiat desigur, 
nu i-a permis, totuși, să se de
tașeze, Viitorul Timișoara (Ion 
Boteseu) șl Gloria Reșița (Ion 
Copăccaim) talonînd-o îndea
proape, la numai un ounct. Do
uă foste campioane ale țării, 
U.T.A. și Corvinul, se află in a- 
proplerea „podiumului", dar pen
tru a ...urca pe el ia sfirșitul 
întrecerii vor trebui să joace 
foarte bine" în retur, atît pe te
ren propriu, cît și în deplasare 
(mai ales).
1. C.S.Ș. TIMIȘ 13 10 1 2 62-11 21
2. Viitorul Tim. 13 9 2 2 36-11 20
3. Gloria Reșița 13 9 2 2 34-20 20
4. U.T.A. 13 82 3 29-16 18
5. Corvinul Hun . 13 8 1 4 35-16 17
8. A.S.A. Progr. 13 7 1 5 36-27 15
7. „Poli" Tim. 13 6 1 6 29-23 13
8. C.S.M. Reșița 13 6 1 6 37-33 13
9. Viitorul Arad 13 6 1 6 18-24 13

10. Viit. Hun. 13 51 7 16-27 11
11. CSS Csb. 13 3 1 9 20-42 7
12. CSS' Arad 13 3 0 10 15-32 6
13. C.F.R. Tim. 13 2 1 10 23-51 5
14. Metalul Bocșa 13 1 1 11 11-68 3

$i p IATRA NEAMȚ
rea Focșani, Oțel »1 Galați,
Textila Bohuși si C.S.Ș, Uiim-
pia Piatra Neamț.

minute cu antrenorul Ion Motroc

RAPID ÎSI DOREȘTE O ASCENSIUNE

5

— Profesore Motroc, ce face 
Rapid la ora asta ?

— Profită de vacanță. Matei. 
Drăgan, Marinescu și Cîrstea 
au plecat la Băile Felix pen
tru a-și tămădui unele afec
țiuni. pentru restul echipei 
fiind prevăzut un program de 
odihnă activă care presupune 
jocuri complementare în sală. 
N-aș zice că vin toți, progra
mul este voluntar, dar Bacoș, 
Toadcr, Vlad. Ilie. Drăghid, 
Ciolponea, Tir,ase. Damaschin 
II pot fi văzuți în fiecare zi, 
angrenați în meciuri înverșu
nate de baschet și handbal.

— Apropo de Bacoș, capul 
dumitale de listă, sfirșitul tu
rului dc campionat a consfin
țit o mutare spectaculoasă : 
dintr-un consacrat fundaș la
teral. el a devenit un mijlo
caș ofensiv.

— îndrăznesc să spun nu 
numai spectaculoasă, dar și 
reușită. Aveam nevoie de un 
om care să impulsioneze ata
cul, un jucător cu tehnică bu
nă și capacitate de efort, ca
lități nevalorificate deplin în 
„corsetul" unui fundaș. El s-a 
acomodat atît de bine în noua 
postură, îneît, depășindu-mi 
așteptările, în primul meci, la 
SibJu, a dat o pasă decisivă

SERIA A VII-o

• Deși în seria a Vil-a sînt 
nu mai puțin de patru echipe 
din Tg. Mureș, iată că nici una 
dintre ele nu se află în ,„trio“-ul 
fruntaș. Saltul cel mai mare j-a 
făcut C.S.Ș. Brașovia (prof. Eu
gen Negulici), de pe locul 6 în 
campionatul precedent, pe pozi
ția de lider in cel actual. La 
un punct — F.C. Inter (Ioan Ga
vrila), iar ta două — C.S.Ș. Uni
rea Alba Iulla (Ion Păcurar). Și 
dacă am evidențiat niriă acum 
echipele cu cele mai productive 
atacuri, iată că F.C. Inter este 
una dintre formațiile cu cea mai 
bună .r-irare (după Steaua și 
Viitorul Pitești, la egalitate cu 
F.C. Farul). doar sase goluri 
primite in 1S partide, si această 
serie ne relevă regresul a două 
foste campioane : F.C.M. Bra
șov (anul trecut loc-jl 1) și Chi
mica Ti mă veni (multă vreme Iz
vorul de talente al dlvlrionnrel A 
din Tg. Mureș).

SERIA A Vlil-o

1. CSȘ B-ȘOV1A 10 11 3 1 34-18 25
2. FC Inter Sibiu 15 11 2 238- 6 24
3. CSȘ Un. A. L 15 10 3 2 36-16 23
4. Eleetromureș 15 9 2 4 27-12 20
5. Vile Tg. Mureș 15 83 4 27-13 1*
6. FCM Brașov 15 7 3 5 30-24 17
7. CSȘ Tg. M. 15 8 1 S 27-23 17
8. CSȘ Vilt. Seb. 15 7 2 6 32-27 16
9. CSȘ Odorhei IS 7 1 7 20-30 15

10. Viit. Brașov 15 4 5 6 16-17 13
11. C.S.S. Sibiu 15 S3 7 25-30 13
12. Chim. Tîrnăveni 15 3 4 8 24-35 10
13. Gaz Met. Med. 15 2 5 8 16-27 9
14. ASA Tg. Mureș 15 3 2 10 11-30 8
15. Avîntul Reghin 15 2 2 11 9-36 6
16. CSȘ Sf. Gh. 15 1 3 11 10-38 5

• Dispută Interesantă pentru 
întâietate, în ultima serie, intre 
Viitorul Oradea (Iosif Lucaci) șl 
Gloria Bistrița (Gheorghe Șom- 
făleanu). La o... lungime de 
ele, F.C. Maramureș (Radu Pam- 
fil), în „duel" pentru locul trei 
cu recordmana campionatului, 
„U“ Cluj-Napoca (șapte titluri). 
Al doilea pluton al acestei serii 
foarte puternice e condus de 
Foresta Bistrița, revelația ediției 
trecute și abia pe locul 8 o gă
sim pe Olimpia Satu Mare, echi
pa unui centru de juniori apre
ciat pentru strădaniile făcute, în 
ultimii ani. în descoperirea șl 
pregătirea unor tineri de real 
talent.
1. VIIT. ORADEA r> 13 1 l 51-11 27
2. Gl. Bistrița 15 13 1 1 47-12 27
3. FC Maramureș 1512 1 2 38-15 25
4. „U“ CIuj-N. 1511 2 2 55-19 24
5. Foresta B-ța. 15 73 5 22-17 17
6. CSȘ Satu-Mare 15 73 5 32-28 17

' 7. CSȘ ClUj-N. 15 7 2 6 25-28 16
8. Olimpia S.M. 15 70 8 26-2414
9. C.S.Ș. Dej 15 7 0 8 23-23 14

10. C.S.Ș. Sighet 15 62 7 20-22 14
11. Simarcd B.M. 15 61 8 30-40 13
12. F.C. Bihor 15 42 9 25-37 10
13. C.S.Ș. B. M. 15 4 1 10 22-44 0
14. Armătura Zai. u 3 11114-37 7
15. C.S.Ș. Oradea 15 2 1 12 21-54 S
16.. Mln. Cavnic 15 0 1 14 13-53 1

de gol, iar în cel de al doi- • 
tea, cu Argeșul, acasă, a mar
cat ambele goluri.

— Care este starea de spirit 
a Giuleștiului ? II apasă grija 
retrogradării ?

— Nu avem o poziție como
dă in clasament, dar, oricum, 
una mult mai sigură decît în 
sezonul trecut, dacă ar fi să 
comparăm actualul loc 13. cu 
14 puncte, cu fostul Ioc 17 și 
numai 11 puncte. Ca să nu 
mai vorbesc că noi sîntem o 
echipă în ascensiune, din mo
ment ce am depășit, de ma
niera în care am făcut-o, pra
gul etapei a 8-a. care ne gă
sise pe poziția a 18-a. cu 18 
goluri primite și doar 3 mar
cate.

— Rapidul are și cîteva nu
me sonore în formație. dar 
tocmai ele lipsesc dintre titu
lari...

— Cînd am preluat echipa, 
după prima treime a turului. 
Rapidul se afla într-o criză 
acută de pregătire fizică. Am 
pedalat pe acest capitol, dar, 
presați de timp, n-am mai pu
tut face diferențieri. Cum e 
poate și firesc, jucătorii mai 
vîrstnici n-au ținut pasul cu 
tratamentul în bloc. Acum,

Eenipa de speranțe a 
Sportului Studențesc a a- 
juns la Oradea în chiar 
dimineața meciului cu 
F.C. Bihor, susținut în 
cadrul etapei a XVI. Pînă 
aici să spunem că n-ar 
fi nimic deosebit, cel 
mult să ne reamintim fap
tul că ș! în alte rînduri 
ziarul nostru a semnalat o 
anume doză de formalism 
ln activitatea acestei for
mații, in modul în care 
(șl cînd) se prezintă la 
multe partide. De data a- 
ceasta, însă, se pare că 
s-a stabilit un record ce
va mai greu de depășit, 
iar dacă acest lucru s-ar 
reuși totuși, âr fi regre
tabil pentru întreg cam
pionatul de speranțe. .Re
cordul" l-a repreze»..at 
nu venirea de Care amin
team, ci, dimpotrivă, ple
carea echipei secunde a 
Sportului Studențesc; mal 
exact modul, în care fu
sese programată plecarea: 
cu Rapidul 36, care — da-'

că vom privi tn „Mersul 
trenurilor" — vom vedea 
eă acest tren pleacă din 
Oradea la ora 13,07. Deci, 
una la mină *. chiar dacă 
meciul speranțelor ar fi 
început ta ora regulamen
tară. rt.30, șl ar fi avut o 
des.'ățjrare-șnur. tot ar fl 
rămas un interval destul 
de „strins*, doar 45 de 
minute. Intre fluierul fi
nal al arbitrului și cel... 
al șefului de rară. A do
ua Ia mină: oare, după 
atît"a cheltuieli legate de 
deplasare, nu ar fi fost 
normal ca echipa de spe
ranțe să rârnină pentru a 
asista ta meciul celor 
mari 7 Scopul acestui cam
pionat nu este acela de 
asigurare a progresului 
valoric al unor... speran
țe (nu?), iar acest salt va
loric nu se asigură și prin 
vizionarea cit mai multor 
partide de fotbal, a unor 
echipe și jucători cu po
tential tehnic superior 7 
Noi așa știm... Ca să nu 
mai vorbim șl de „a treia 
la mină", regulamentul 
prevăzînd că, în cazul e- 
galitățil după 90 de mi
nute, se apelează ta lovi
turi de la 11 metri, deci 
ar fi trebuit prevăzută și 
această rezervă de timp.

Ceea ce, pînă la urmă, 
s-a șl Întimplat. Au mai 
întîrziat și arbitrii nițel 
(de ce oare?), s-a ajuns 
și la lovituri de la 11 me
tri, astfel că nu s-a mal 
ajuns la... tfen. Prin jo
cul intîmplării, speranțele 
Sportului Studențesc au 
asistat la meciul de la O- 
radea al seniorilor. Dar 
de ce întâmplarea trebuia 
să decidă? Filndeă, spu
neam, orice meci scăpat 
de tinerii fotbaliști repre
zintă, în felul ltii, un „tren 
pierdut".

Am putea încheia aici, 
dar nu o vom face înain
te de a remarca locul co
daș al acestei formații de 
Bperanțe, ccca ce conduce, 
loclc. la întrebarea: oare 
să fie chiar o coinciden
ță intre tacul din clasa
ment si .organizări" de a- 
cest gen?

Sa :« Sto .

cînd avem răgazul să indivi
dualizăm antrenamentele, sînt 
sigur că Augustin, Balaur, Bo- 
zeșan vor putea reveni în 
prim-plan.;

— Florin Motroc II a debu
tat in Divizia A, sub culorile 
Sportului Studențesc. încă un 
motiv de satisfacție pentru 
Motroc I, pe lingă redresarea 
Rapidului...

— Băiatul meu are un ga
barit impresionant, pe care îl 
„cară" greu, deocamdată. Cînd 
va prinde forță, pe măsură, 
cînd se va rutina, va deveni, 
nu mă îndoiesc, un fundaș 
central de nădejde.

— Ce așteaptă Rapid de la 
viitorul sezon 7

— Ascensiunea in clasament 
și un climat mai favorabil ln 
propria tribupă. De multe ori, 
la vizionarea video a unei 
partide, fundalul sonor devine 
insuportabil, atunci cînd bă
ieții constată cît de intransi
gent e publicul cu cea mai 
mică greșeală a lor. Or, de 
cînd e lumea și pămîntul se 
știe că adevăratul prieten la 
nevoie se cunoaște..

Ion CUPEN
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Cupa I. H. F.

IEȘIREA DIN CURSĂ, 0 LECȚIE> >

INSTRUCTIVĂ PENTRU MINAUR
O stare de lucruri necores- 

punzătoarc s-a conturat prin
tre handbaliștii de la Minaur 
Baia Mare chiar în actualul 
campionat al Diviziei A. For
mația aceasta, care pentru Ma
ramureș și maramureșeni este 
un mesager în lumea sportu
lui de înaltă performanță, a 
încheiat turul cu două meciuri 
pierdute și cu patru „egaluri". 
A fost (sau trebuia să fie) pri
mul semn l de alarmă în ac
țiunea de răspundere ce urma:

participarea la noua ediție. 
1988 1989. a Cupei I.H.F. Cu 
atît mai necesară era mobiliza
rea totală â forțelor de care 
Minaur realmente dispune, cu 
cit avea obligația să-șl ono
reze titlul de deținătoare a 
trofeului cu nr. 3 în cupele 
europene.

S-a întîmplat însă ca debu
tul in Cupa I.H.F. să se solde
ze cu un eșec, cu un dureros 
și logic eșec. Minaur trebuind 
să se recunoască învinsă de

STEAUA VIZEAZĂ
(Urmare din oao fi

lunii februarie, la C. M. grupa 
B. de calificare în elita hand
balului mondial. Iată, așadar, 
cum. imbinîndu-se corect in
teresele de club cu cele ale 
echipei naționale, s-a ajuns 
deocamdată (sperăm și nu 
vrem să credem altceva și 
pentru viitor, adică In februa
rie) la rezultate bune, se- 
lecționabilii stei iști fiind lă- 
sați in această perioadă să 
se pregătească la club.

Victoriile și calificarea sint 
de-acum de domeniul trecutu
lui. Pentrv un drum cît mai lung 
în C.C.E.. Steaua trebuie să-și 
limpezească și mai mult ata
cul, să sporească viteza de 
circulație a mingii și a jucă
torilor în cadrul diferitelor 
scheme tactice pe care le u- 
tilizează. un rol deosebit re- 
venindu-i lui Adrian Ghimeș, 
coordonatorul de joc. să trate
ze cu mai multă seriozitate 
toate ocaziile clare de gol pe 
care șt le crează și să le fruc- 
tifioe. după cum în apărare 
blocarea aruncărilor de la dis
tanță să nu mai fie tratată 
drept ceva desuet, ca si în
chiderea culoarelor de pătrun
dere spre propria poartă și 
anihilarea pivoților adverși. 
Toate acestea să rămînă. In 
continuare, preocupări de că
petenie. In sfirșit, dar niclde-

FAZELE SUPERIOARE
cum in ultimul rind replie
rea in apărare, meteahnă mal 
veche și cu destule ..rădăcini* 
nefaste, trebuie serios recon
siderată.

Steaua are un ridicat șl real 
potențial. Totul este să știe șă-I 
folosească la maximum. așa 
cum Steaua a reușit de foarte 
multe ori.

c. M. STUDENȚESC DE JUDO
MOSCOVA, a (Aeerpres). — 

La Campionatul Mondial studen
țesc de judo, ce se desfășoară la 
Tbilisi, in concursul masculin, 
ie Umiteie categoriei 95 kg pe 
primai Ioc s-a clasat sportivul 
sovretjc Koba Kurtanidze, ur
mat de polonezul Jacek Butler 
șt japonezul Kajîo Tobimatsu. La 
categoria peste 95 kg a ciștigaț

Nagoya Ogawa (Japonia), urmat 
de Georges MaQionet (Franța) și 
Stefano Ventureli (Italia). In 
concursul feminin, la categoria 
peste 72 - kg, victoria a revenit 
sportivei sovietice Veronika Koz- 
lovskaia. Pe locul al doilea s-a 
situat Isabel Cortabitarte (Spa
nia).

RATION întrecerea, masculină de sla- 
! m special disputată pe pîrtia 
ci la Obereggen (Italia) a re
venit italianului Roberto Grigis. 
L-au urmat suedezul Johan 
Wallner și elvețianul Paul Ac- 
cola.
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Hafaarf jardar. la c-căal de 
pe tr-rn— propriu SCra«r a 
Ibm rrass de < r:Sari ce
re s-3 dovedit a & ca tocul 
și cu totul insuficent. Nu pen
tru ci I goluri ar fi o _zeș- 
tre* inconsistentă, ci pentru d 
ele puteau fi— 15. sau 16, ceea 
ce ar fi schimbat radical lu
crurile In partida-retur. Jocul 
handbalistilor bâimâreni a fost 
de slab nivel da toate capito
lele) și acest fapt are mai 
multe cauze.

întinerirea echipei doar cu 
puține luni înaintea cupeîoc 
europene este, fără îndoi aU. 
un act de curai. Dar era ne
voie de o mai mare cantitate 
de muncă, după opin a - 'aștri, 
pentru ca acești tineri (R 
Acacsos. Paveh să pată face 
fată ritmului infernal de joc
impus de islandezi fin depla
sare și acasă). Era ne-zesară. 
apoi. omogenizarea echipei 
S-a văzut limpede, la capătul 
ambelor oartide că ana :uc3U 
coasac rații si- aka tineri». <naă 
direct spus cei cu exper.e--.ă 
ifporindu-sk uneori, coechve
rii mai tineri, convinsă rfără 
acoperire) că detin o superi^ 
ritate Incontestabili • î-să și 
in această situație ceva se mai 
putea repara dacă întreaga e- 
chipă respecta indicatrJe țeh- 
nico-tactice ale eondoceril teh-

TIMIȘORENII ȘI-AU ONORAT CARTEA DE VIZITĂ.„
(Urmart dia pag. 1)

lor 8. Na altfel au stat lucru
rile pe terenul elvețienilor, la 
St. Gallen, unde, chiar in con
dițiile in care timișorenii au 
suportat 12 minute de penali
zare (gazdele S). ei au demon
strat aceeași bună capacitate 
de apărare. primind doar 17 
goluri și Înscriind elvețienilor 
cu 3 puncte mai mult „Pentru 
această reușită — ne-a decla
rat antrenorul C. Jude, la pu
ține momente de la sosirea In 
țară — întregul nostru lot a 
muncit cu abnegație aș zice, 
toată perioada pe care am a- 
vut-o la dispoziție. Aș mai 
menționa că și intilnirile din 
turneul de Ia CIuj-Napoca. 
pentru Cupa României — in- 
tîh-iri premergătoare partidei 
din prima manșă — în care 
am întrecut lejer toate ad
versarele, califieîndu-ne în

-sferturi-. »■ fast un bun pri
lej de a ne fixa asupra celor 
uzai eficiente termale de echi
pă. La St Gallen nu a fost
deloc nșor. eu atît mai mult 
cn cit cei peste 2000 de spec
tatori prezenți în sală si-au 
incarajat frenetic echipa favo
rită. Noi insă ne-am dovedit 
puterea de luptă și in min. 16 
am egalat: *—L iar după
11—ÎL in min. 37, am trecut 
permanent la conducere pe 
tabela de scor, cu 2. 3 și chiar 
4 puncte diferență : 13—12
min. 3S, 16—14 min 53, 20—16 
min. 5#. Nu aș vrea să supăr 
pe cineva, remareîndu-i deo
sebitul aport la această victo
rie, deoarece cred că toți ju
cătorii folosiți s-au comportat 
admirabiL Sperăm ca și în 
fața noilor noștri adversari 
din sferturi (handbaliștii dc la 
Turu Dusseldorf), ei să aibă 
aceeași bună comportare".

PE SCURI • PE SCURT

In turneul „Cupa Izvestia", ce 
se de desfășoară la Moscova, se
lecționata olimpică a Canadei a 
învins cu scorul de 7—1 (4—0,
2—9. 1—1) formația Finlandei.

Pentru faza finală a „Cupei 
Campionilor Europeni" s-au cali
ficat echipele T.S.K.A. Moscova, 
V.S.Z. Kosice. E.C. Koln șl Faer- 
jestad. In ultimul turneu de cali
ficare. disputat la K’agenfurt, pe 
primul loc s-a clasat echipa sue
deză Faerjestad — 6 p. urmată de 
focma^fle Polonia Bytom — 4 p. 
A.C- JCs-enfur* — 2 p și H.C. 
Mont Blanc — 0 punct'1.

La Hamburg s-au Intilnit in
tr-va med amical selecționatele 
o^mptee a’.e R.F. Germania și 
CefioslOTacâel. Ho?he’~:t ceho- 
s^rrad au obțfrrut victoria cu 
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ATLETISM • Englezul Andrew 
Rotyland a terminat învingător în 
crosul de la Zurich, după ce a 
parcurs distanța de 8 km în 22:58. 
Pe- locurile următoare s-ău si
tuat Robert Wirz (Elveția) — 
22 :59 și Uwe Stenzel (R.F. Ger
mania) — 23:03.

călărie a .Cupa Mondială" 
la proba de obstacole a progra
mat la Londra un concurs, în 
care victoria a revenit sportivu
lui belgian Ludo Philippacrts 
(„Darco") cu timpul de 25,ăl și 
zero puncte penalizare. Locul doi 
a fost ocupat de austriacul Tho
mas Fruhmann („Grandeur") — 
25,62. Situat pe locul trei, engle
zul John Whitaker („Next Mil
ton") se menține lider în clasa
mentul general. cu 58 puncte, 
urmat do francezul Roger- Yves 
Bost — 48 puncte.

ÎNOT • în concursul de la 
Indianapolis, înotătorul suedez 
Anders Holmertz a terminat în
vingător in proba de 200 m li
ber, cu timpul de 1:50,19, iar a- 
mericanul Jim Harvey s-a si
tuat pe locul întîi la 100 m flu
ture în 54,47. Rezultate înregis
trate în concursul feminin: 200 m 
liber: Stacy Cassiday (S.u.A.) — 
2:02,87; 400 m mixt: Ana Petri- 
cevict (Iugoslavia) — 4:47,47; 100 
m fluture: Pam Minthorn (S.u.A.) 
— 1 :02,24.

POLO • „Cupa U.R.S.S." a 
fost cucerită de echipa Dinamo 
Moscova, care a întrecut în par
tida decisivă, cu scorul de 12—11 
(după prelungiri) formația T.S.K. 
V.M.F. Moscova.

TENIS • Tradiționala competi
ție pentru juniori „Cupa Sunshi
ne" s-a încheiat la Bocâ Raton 
(Florida) cu victoria echipei 
Franței, care a întrecut in fina
lă cu 2—1 formația Italiei. Re
zultate tehnice: Massimo Bossa- 
catti — Fabrice Santoro 6—2, 
6—4; Guillaume Raoux — Stefano 
Pescosolido 4—6. 6—3. 6—4 :
Raoux. Santoro — Brandi, Pes
cosolido 6—3. 6—3.

TENIS DE MASA a tn meet 
pentru „Cupa ligii europene", e- 
chipa R.F. Germania a întrecut 
în deplasare, cu scorul de 5—2, 
formația Olandei. în clasamen
tul competiției, după trei etape, 
conduce Suedia — 6 puncte, ur
mată de R. F. Germania — 6
puncte .șl Olanda — 4 puncte.

TIR • jasna Sekaricl șl Goran 
Vaximovlci. camoioni olimpici la 
tir au fost aleși cei mai buni 
vaortivt din Iugoslavia pe anul 
:MX. In ancheta ziarului „Soorl" 
<fa Zagreb. La echipe primele 
‘TOm au fost ocupate de selcc- 
ttoaata <le polo pe apă. medalie 
de aur la J.O.. si formele feml- 

de baschet.

EȘICHIER MONDIAL

LINIȘTEA ANTRENORULUI...
SocBevisa engleză .World Soccer*, una dintre cele mai se

rioase. l-a desemnat recent pe olandezul Rir.us Michels (n. 
ia*) drept ce. mai tran antrenor de fotbal al anului. O ale
gere, veți fi de acocd. logică, de vnme ce. sub conducerea 
M. nțu hi muia -țării laie»Ine- a cucerit, in Iunie, titlul 
eoeameataL M pofiae filed mrrltrlr tut Michels, care a tăcut 
a eempă dintr-o sumedenie de vedete (Gulii*- van Basten, R. 
X-'-mru-i eteji. si t-a asigurat, pe durata turneului final al 
C R. o tlnemă to creștere de ta med la med.

_In sfirșit. o veste bună", a menționat Michels auzind re
zultatul sondajului din ..W.S.-. o recunoaștere menită să mal 
îndulcească sttuapa. nu tocmai trandafirie, in care se află, 
la timona formației vest-germane Bayer Leverkusen, pentru 
care a optat imedia* după „Euro t»-. Sosit cu mare pompă, 
in timp: nat eu surle și trimbite. Michels a remaniat substanțial 
lotul Iul Bayer ipromovindj-l, intre alții, șl pe polonezul 
Lesmakl și. parcă mai guraliv ca oricind. a promis nu doar 
păstrarea Cupel U.E.FA (adjudecată de Leverkusen în fața Iul 
Espanol Barcelonai. d și ctșttgarea campionatului ! Promi
siuni deșarte ! Pentru că. pe de-o parte. Bayer a ieșit încă 
din turul I al Cupet U.E.FA- eliminat de ’’«'“-engen
(Si ea repede scoasă aooi din cursă) șl. pe de alta, bilanțul 
la Încheierea turului e mal degrabă modest : locul 9. cu doar 
II puncte din 17 partide 1

Cum se mai ir.timpla in fotbal, „eroul" de ieri a devenit 
..vinovatul" de azi. criticile la adresa lui Michels înmulțln- 
du-se, atît în presă, cît și in cercul suporte-i’nr lui Bu’e*. 
Clnd. în penultima etapă. Leverkusen a fost întrecută, acasă, 
de Hamburger S.V. (1—2). publicul nu s-a sfiit să scandeze 
..Rib-beck", „Rib-beck", Erich Ribbeck nefiind altul declt pre
decesorul lui Michels și actualul antrenor a Iul H.S.V. încă 
mai mult. Cîțiva dintre foștii elevi ai iul Michels din Bun
desliga, unde olandezul a mai lucrat (la F.C. Koln) între i960 
șl 1983, și-au adus aminte — Littbarski și Schumacher mai ales 
— că ,.Michels era imposibil de abordat, manierele tul fiind 
dictatoriale ! Dc altfel, despărțirea lui de F.C. Koln a fost 
provocată de club". într-o asemenea atmosferă, destule sînt 
vocile care prezic că. In pofida contractului semnat cu Bayer 
pînă Ia finele lui 1989, Michels nu se va mai întoarce din va
canță la Leverkusen.

Firește că, la ..firma" lui. Rlnus Michels nu va rărnîne pe 
drumuri. Va găsi un alt angajament, poate chiar la Ajax Am
sterdam, cu care se șl zvonește c-ar fi în tratative. Dar asta 
nu afectează, credem, fondul problemei 5 liniștea unul antrenor 
e, pretutindeni, de scurtă durată, ca un vai care, cît de im
pozant la tm moment dat. tot se sparge. Pentru că, ntt-1 așa T, 
ce e val, ca valul trece...

Ovidiu IOANIȚOAIA

Redacția șl adminlstrafiat wod Mît Booureșfi. «t». V. Conta ta. ot P.T.TJL 1 tei oentrail tt.7t.?o și II JO.59; ooresp it.M.Mț Interurban I»; telex It SSf romp. Taiefax: (60) Nr. n.86.66. 
Pentru străinătate abonamente prin RompresfilateMa, aeotora! export Import presă P.O.B. u-Ni telex 10376, prsfir București, Calea Gri vi țel nr M-M 10 3M. Tiparul l.P. „informația*

't*


